




 مبِكذ َةَّدِحَو مهظكالم ةّفقدب مهْيدِلاَو لاشألا ةمجافُي اَم اريثك
 ١ :ركبلا مهتس ف هناي بما وشال عدم

 قلتم ةئنمأ 0 زكر ثيدحلا سفتلا ماع تاترظن نأ عقاولاو
 اًمَدْنِعَوُهِ لاغطألا َدْنِع مع ندشالا كولا نأ لا زيشتو ماعتلآ ةيلمع

 رمت ةةهألارو اًردَق هنيكي كلدق ب مح كلاب ة نيو ءاينألا نوع
 فت كِرَغّصلا يف ماعلا * زوثأللا َلْوَقلا ركدُي انلكو ٠ اي
 ٠ رجحلا ىف

 لب -لامطألا ءارعألا ىلإ مدقن هذه ”رعطلا ف هدلإ" ةلسشس قو
 - مهيدلاوؤ مهيبرُم ىلإ ”ةمثو متو يش تلي ةنّمَم

 + هك فيا 0

 لك -استفا5 اموت « يراولابا »وو« اع تنالا - اباوضت

 ذيب اراب لْفظلا عضو ف - مانا هزؤد املهنم لكَ
 كلِلذَك رشي ام بعون ةةإرقلا بحبل ةءلقلا ٍةيلمَعَو ةءارقلا ْوَج يف
 ةّطيِشلا داَدْعَألاَو ماقرألا ماّدختْسال " ّدعلاو ماقرألا " ُباتك ْلْهْؤِي
 تاَنَك ام . هلكشأ قش قر باساب اهيقالَعَو اهتالالد منتو

 لمعلا اهسرامُي ٍقلآ ةَيمؤيلا تاطاغتلا ىلَع ركَرِإف ٠ تقولا ةفغم *
 ُبراَقَع هنت [بشؤولاب اهتتالَعو ةّيِمْؤَيِلآ هِتاَح ف اًمدِهاشيوأ
 ١ .ةعاشللا

 « يَعّصلا ف مهلا + ةلِسلِس ُهْنَق دهَتْسأ ىزلآ لماكتلاتإ
 لاكشألاو :ءارقلا ايذ ىعركلا مّشَفَتلا تالاجم ل افظل يه
 يِغَّشلَأَو ةعلاو ٍةَّدِحبأ ِء ءاوخلا ةاَيحنآَو ناولالاو تاسعا
 لا ةلاوز + ةفريخللا لإ

 ةلظوفحم عئطلا قوقح ©
 اتلعضنا ف عبط
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 : 2 نتمخاكلا - اراوكلا تسجل هلحرشلل ىف

 ا|ادسلا كل ناسا كال ا

 لاتفطألا ةيزاكتنإلا ا

 56ه:1ت2 563 خي داتا

 ترن نوت تح بانك ٠٠١ نمازكاى آلا ةّبررعلا دهيدبل ةايلساف

 هرم اهب صال ناّيبلا كلا  رامغألا قلت سانت تادوضولا نم

 00 كرم لسا ما دعاس ناننأ ةيكم


